
 P
å Økern i Oslo ligger Kuben, lan-
dets fremste akademi for kloke 
hender. I et prangende svart ny-
bygg utdannes nasjonens framti-
dige elitearbeidere. Den tredje og 
jerde juni er det eksamen. Vær 
vennlig å vise hensyn, står det på 
døra. Og inne i tempelet er de vor-
dende tømrere i sving, blikkensla-
gere, murere, malere, mekanikere, 
rørleggere…, unge menn og kvin-
ner som antagelig vil sette lere 

fysiske spor etter seg i landets ansikt enn det som er få 
andre yrkesgrener forunt.

Jeg besøker blikkenslagerne og tømrerne.
Og stillhet er det minst anvendelige substantivet her; 

hamrene går og sleggene synger, som det heter, i tre vel-
dige haller fylt til randen av godt eksamenshumør. Det 
er ikke ørens lyd, byggestøvet daler som tørr snø over 
verden – jeg er i noenlunde pentøy til ære for fagarbei-
det, men det ser ut som om jeg har et tjukt lag lass på 
skuldrene før jeg får stilt mitt første spørsmål, til elever 
som må rive proppene ut av øra for å høre hva jeg sier. 
Og jeg sier:

– Hvordan kom du deg hit? Og hvorfor er du her? 

Håndverkermangel. Hvem skal egentlig bygge detta landet?
– Jeg møtte dem på Kuben i Oslo, skriver forfatter Roy Jacobsen: 

Elevene som om 50 år kan rusle rundt i byen og si at  
den regjeringsbygningen, den bygde jeg.

Nasjonens nye hender

TEKST: ROY JACOBSEN FOTO: HAMPUS LUNDGREN

VERDENS GANG AKTUELT
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 FØRST LITT OM BAKGRUNNEN FOR SPØRSMÅLENE:  
Dersom noe ikke går alvorlig skeis, vil nemlig disse ung-
dommene i 2064 kunne tusle rundt i bybildet med barne-
barn på slep og peke og si – det har jeg bygd, den brua, det 
gjenvinningsanlegget, det regjeringskvartalet, riktignok 
tegnet av Snøhetta, men bygd av meg og titusner av ka-
merater, en armé.

Uten oss ville det ruvende biblioteket, det staselige 
Munchmuseet, jernbanen til Kirkenes og tunnelen un-
der Oslojorden bare ha vært glemt tankespinn på falmet 
papir; uten oss ville ingen engang ha hørt om Snøhetta, 
Riksantikvaren, byggekomiteen, Jernbaneverket og Olav 
Thon…

For absolutt ALT det du ser rundt deg av bygninger og 
parker og gater og vann og kloakk og festiviteter og pano-
ramavinduer, av heiser og lekeplasser og staller og caféer 
og skoler og smijernsrekkverk, springvann og snorrette 
fuger… har en forutsetning, og det er oss – arbeiderklas-
sen. 

Sånn har det alltid vært, og sånn vil det alltid være.
Jentungen vil se storøyd opp og si: 
– Fy f…, bestefar, du ække noen smågutt.
Nemlig.
Hvis noe altså ikke går alvorlig skeis.
Men nå forteller BNL (Byggenæringens Landsfore-

ning) og Fafo at det utdannes for få fagarbeidere i Norge. 
Ca 2500 for få. Pr år. Det er krise. 

Den 16. november i jor kunne vi lese en kronikk i VG, 
En Murersønns bekjennelse, skrevet av Mats A. Kirkebir-
keland:

– Hvorfor er jeg lau over min bakgrunn? Hvorfor er det 
pinlig å bli oppfattet som en simpel murer, en håndverker 
og en fagarbeider?

Han forteller at det knyter seg i ham når han i akademi-
kermiljøer må innrømme at forfedrene hans er håndver-
kere, og at han selv har planer om å bli det. 

Både statistikken og solemerkene tyder altså på at Mats 
ikke er alene. Spørsmålet blir dermed om dette er tegn på 
et reelt paradigmeskifte, eller bare et nyrikt lands forbigå-
ende anfall av svimmelhet.

DEN FØRSTE JEG STØTER PÅ I KUBEN,  er Petter Morten-
sen, tømrer og lærer, besatt av det man må kunne kalle 
god gammeldags yrkesstolthet, han opererer med følgen-
de slagord: 

– Et folk som ikke kan bygge og vaske sitt eget hus, vil 
før eller seinere gå til grunne.

Nå overvåker han elevenes strev med hammer og sag, 

rettholt, risseku og spiker – som man har begynt å kalle 
festemidler. Sammen med kollegene har han i årevis stått 
i kampen mot den rådende tidsånd, de snakker i kantina 
om politiske initiativ som må tas, om lærlingordninger 
som må styrkes, i både ofentlig og privat sektor, gjerne 
etter dansk mønster, der all virksomhet som vil med i an-
budsrunder, er forpliktet til å sette av midler på et lærling-
fond, enten de tar lærlinger sjøl eller ikke. 

Og ikke minst er de kritisk til ånden i grunnskolever-
ket, som stadig lere unge forlater i den tro at fremtida 
beinner seg i akademia, for alle. Mortensen: 

– Sju års kvasiakademisk utdannelse, og så kan du’kke 
bruke’røm te til noenting!

(Det hører med til historien at Mortensen er fra Årvoll.)

JEG KOMMER INN PÅ TEMAET  med én av elevene, Felix Ga-
lanoylis, som i blikkenslagerhallen er i ferd med å produ-
sere overgangen til en vifte, etter egen tegning. Hva var 
det som ikk ham til å velge blikkenslager, kanskje det fa-
get som sliter aller tyngst med rekrutteringen?

– Læreren, svarer han kontant.
– Å? sier jeg.
– Ja, Mads er rett og slett den kuleste læreren.

VERDENS GANG AKTUELT

«Uten oss ville det ruvende biblioteket, 
det staselige Munchmuseet, jernbanen 
til Kirkenes og tunnelen under Oslo-
jorden bare ha vært glemt tanke-
spinn på falmet papir».

– Okay, Mads er altså forklaringa på at du begynte 
her, men nå har du vært her en stund, angrer du?

– Ikke et sekund. Etterpå skal jeg videre, tekniker, eli-
tearbeider...

Felix refererer her til blikkenslager Mads Lyngås, yrkes-
faglærer på tredje året, en mann som brenner for både fag 
og elever. Det blir ikke hus uten blikkenslagere. Og landet 
trenger hus.

Okay, så er det vel bare å sende Mads rundt i skolever-
ket, la ham besøke sjuende- og åttenklassene og ha sin 
oppløftende virkning? 

Nei, ifølge rektor på Kuben innes det ikke lenger noe 
godt opplegg for dette.

Rektor heter Kjell Ove Hauge, han er tidligere idretts-
mann, stadig i godt hold, kulestøter, og regjerer sitt hus 
med dårlig skjult stolthet, i dress, som om han var sjef i 
operaen, han sier:

– Utdannelsesetaten har et infoteam som reiser rundt i 
skolene, men kan bli bedre på å informere om hvilke mu-
ligheter yrkesfagene har å by de unge. I tillegg har vi den 
årlige yrkesfagmessa i Oslo Spektrum, samt åpen skole i 
januar. Men det strekker ikke til – ungdommen får rett og 
slett ikke vite nok om hva vi har å tilby dem.

DET SLÅR MEG AT HAUGES ANALYSE  berører de sosio-
kulturelle omkalfatringene som det rike landet har vært 
igjennom i løpet av bare noen tiår. Undertegnede hadde 
på slutten av sekstitallet noe som het utplassering, der 
samtlige åttendeklassinger ikk forsøke seg en ukes tid i 
forskjellige fag.

Det manuelle sto naturlig og sterkt, i alle lag av folket, 
med obligatorisk håndarbeid, pappsløyd, tresløyd og me-
tallsløyd, i den hierarkiske orden. Det var en selvfølge å 
produsere korssting, brødjæler, fotoalbum, metall-  KJELL OVE HAUGE: Rektor. «Kapteinen på skuta».
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 smykker og ubøyelige skohorn. Det var en selvfølge å 
vite hva nål og tråd og hammer og sag er for noe, hva godt 
verktøy i kloke hender kan utrette. Learning by doing it, 
and not (only) by being told so. Mens sløydlæreren i dag 
er redusert til en anakronisme i en bok av en forfatter med 
dårlig hukommelse, ja, sløydlærern er faktisk styrtet så 
grusomt ned fra pallen at dagens ungdom uten å rødme 
kan ha ire og fem timer medier i uka. 

Ett moment til, om nærhet: 
En gang sto det noen rundt tømreren og mureren og 

iskeren, en familie, et nabolag, en skole, et samfunn, som 
visste å verdsette det som foregikk når et hus reiste seg, 
når isken kom opp av havet og tømmeret ut av skogene. 
Folk som utførte og betraktet det manuelle arbeidet med 
stolthet og noe som fylte dem med mening, en verden som 
var delt inn i gode og dårlige snekkere og ikke i en me-
dierådgiver på den ene siden, og på den andre en littig 
sverm av tause, usynlige hender som stuller og steller med 
medierådgiveren uten at han legger merke til det. Avstan-
dene har økt, ikke bare mellom basis og overbygning, men 
mellom erfaringer, kunnskap og visjoner innenfor én og 
samme klasse. 

Så når unge Felix blikkenslager over her sier at det var 
møtet med den kule læreren som gjorde utslaget, så un-
derslår han det faktum at det var han sjøl som tok det før-
ste steget inn i det ukjente.

I ET ESSAY OM DET MANUELLE,  i Morgenbladet i august 
i jor, hadde Tømrermester Ole Thorstensen følgende 
observasjon – Det manuelle er noe annet enn det akade-
miske, men det står ikke i motsetning til det intellektuelle. 

Jeg har omtrent hele livet forfektet samme klassestand-
punkt, dog med en markant distinksjon mellom ordentlig 
akademia og kvasiakademia (som lærer Mortensen over 
her), muligens fordi jeg har møtt lere intelligente snekke-
re enn litteraturvitere, fordi jeg vet at bygningsarbeidere, 
bønder og særlig iskere er i stand til å håndtere langt mer 
komplekse og krevende arbeidsoppgaver enn det en gjen-
nomsnittlig master i algebra kan ane. 

Håndverket og det manuelle har imidlertid fått en ny 
guru i Skandinavia, i danske Mattias Tesfaye, som i sin 
uunnværlige bok: Kloge Hender, sier: – En person som 
er dyktig til å formulere seg skriftlig, er ikke klokere enn 
en person som er dyktig i å formulere seg taust gjennom 
hendene, det er bare en annen form for viten.

Tesfaye forteller i samme åndedrag at i Japan har staten 
ansatt 4700 håndverksmestere i noe som kalles Levende 
Japanske Nasjonalskatter. Disse levende nasjonalskatter 
har ti års spesialutdannelse og er på heltid betrodd oppga-
ven med å bringe de tause disipliner videre til kommende 
generasjoner, ikke fordi man er tilbakeskuende nostalgi-
kere og skal verne noe, men fordi man er erfaringsbasert 
og har et rasjonelt syn på framtida: et land skal alltid byg-
ges, av så godt skolerte fagarbeidere som mulig.

Vi har ikke noe tilsvarende i Norge. 
Ennå.

REKTOR HAUGE SNAKKER OM YRKESFAGENES  synkende 
status:

– Av en eller annen grunn snapper folk – og dermed ung-

dommen – opp alt som er av negative konjunkturer, som 
at det liksom skulle gå tyngre i bygg og anlegg framover, 
noe som ikke stemmer. Og de får aldri med seg det positive.

– Og det positive er?
– Særlig to forhold, teller Hauge opp: 1) yrkesfag er ikke 

bare utdannelse i ett fag, selv om det er det også, det er 
et springbrett til nær sagt hva som helst – ingeniør, byg-
geleder, akademiker… Bransjen foretrekker også ledere og 
ingeniører som kan et fag fra bånn av. 

Nummer 2) på Hauges liste er begrepet livslønn:  
– Elever som går ut herfra, vil i løpet av livet rett og slett 
tjene bedre enn en gjennomsnittsakademiker. I tillegg til 
at de vil ha et langt mer leksibelt og variert livsløp.

ELEVENE HANS ER IKKE AKKURAT  uenige:
Jeg trefer Sjur Filip Vik-Haakestad i den største hal-

len. Han er 18 år og fra akedemikerfamilie; nå baler han – 
sammen med et tjuetall kamerater – med å bygge en vegg 
på et golv pluss en sidevegg, reisverket skal helst være i 
lodd og vater når sensor dukker opp. Også Sjur har planer 
om å gå videre etter ire år her, til NTNU, kanskje ta noen 
år i utlandet, bli ingeniør...

Kameraten hans Leo Stranger Johansen, også han med 
akademikerforeldre, kaller løpet her i Kuben rett og slett 
for – genialt. 

– Det må du få med deg, roper han gjennom larmen. 
– Her er hele arbeideren i sving, folk som ikke bare kan 
snekre, men også tegne.

Jeg spør om han mener tenke, inspirert av overnevnte 
Tesfaye, som i sin bok understreker betydningen av å ha 
kunnskapen ikke bare i hjernen, men i hele kroppen, hu-
kommelsen og visdommen i motorikken og musklene, det 
kalles erfaring. Leo sier kort og godt:

– Ja, det er det jeg mener.
Hvorpå en av kameratens hans bryter inn: 
– Det er tross alt håndverkera som må rette opp all drit-

ten etter arkitekta. 

HUMØRET TIL EIVIND OPHUS BRIKELAND  er ikke dårlige-
re; heller ikke han oppdaget Kuben og dens muligheter på 
grunnskolen, men på den årlige messa i Oslo Spektrum. 
Nå lurer han på om han etter de ire årene her – som gir 
ham både fagbrev og studiekompetanse – skal dra uten-
lands, ta en videre utdannelse i det militære, bli ingeniør…

En jerde og vel så oppløftende innstilling inner jeg i 22 
år gamle Ghulam Rejai. Han kom fra Afghanistan i 2009, 
på egen kjøl, har lært seg lytende norsk i løpet av noen år 
på Vestlandet og har ikke vært i den minste tvil om at han 
vil bli tømrer. 

Jeg spør om det er foreldrene som har inspirert ham.
– Faren min er død, sier han. – Mor og brødre er fortsatt 

i Afghanistan. 
Så Ghulam fant informasjon om Kuben på nettet. Og 

pussig nok er han ikke her for å tjene mye penger.
 – Næ… 
– Eru her for å bygge landet, da?
– Ja.
Ghulam har den forpliktende og målrettede seriøsite-

ten over seg, som gjerne preger folk som både har sett og 
opplevd noe, folk som ikke tar alt for gitt, særlig ikke vel-
stand.

I HALLEN VED SIDEN AV TREFFER JEG  18 år gamle Emil 
Espeseth, som sjarmerer med umiskjennelig rabbagast-
stil, det muntert street smarte, og jeg gjentar meg sjøl: 
hvorfor er du her?

– Fordi jeg alltid har likt å bygge. 
– Hva da, Lego?
– Ja, alt. Lego. Hytter i trær og på bakken. Jeg har alltid 

vært glad i treverk. 

VERDENS GANG AKTUELT

«En gang sto det noen rundt  
tømreren og mureren og fiskeren, 
en familie, et nabolag, en skole, et 

samfunn, som visste å verdsette det 
som foregikk når et hus reiste seg».
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 Emil er fra Disen i Oslo og svarer følgende på spørsmål 
om hva hans gamle miljø sier til at han går her. 

– Man blir sett litt ned på ja, men det driter jeg i.
Lærer Falskog bryter inn og sier at Emil er litt slapp 

med teorien og har stryki to ganger i varme arbeider, en 
deleksamen han trenger for å kunne håndtere vinkelsliper 
og sveiseapparat. – Men etter at jeg tok en prat med mora 
hans, skjerpa’n seg, og nå sist sto’n med glans.

Emil smiler. 
Jeg studerer eksamensoppgaven hans, også den en vegg 

med vindu, golv og en sidevegg, vi snakker losholt, svill, 
gurt, overdekning og oppleggsbord, og jeg legger merke 
til at han er den eneste som har brukt skruer, ikke spiker.

– Selvfølgelig, får jeg høre. – Da ere enklere å få greia 
fra hverandre igjen og rette’n opp, hvis den skulle bli skeiv. 
Men jeg elsker å spikre også. Det er gøy å slå.

Illustrerende nok strever en av kompisene hans samti-
dig med ei spikerpumpe på toppen av ei gardintrapp ved 
siden av oss, med å løsne toppsvilla i stativet sitt, fordi den 
ikke er rett nok. Han får ikke tak i spikerhue, får hjelp av 
læreren, som heller ikke får noen dreis på det. Men bestått 
med glans, blir det, det kan selv jeg se, sønn av en mann 
som en gang uttalte: «Du blir aldri noe annet enn en habil 
vispesnekker».

LÆRER MORTENSEN, MANNEN FRA ÅRVOLL,  er imidlertid 
den mest frittalende jeg støter på i min søken etter yrkes-
fagenes posisjon og utfordringer i det moderne Norge. 
Han har også gjort seg noen tanker om selve bransjens 
dårlig rykte, som han mener slår negativt inn også på fa-
genes status: 

– Bygg og anlegg omsetter for 436 milliarder i året, da 
oppstår det selvsagt et rom for mafia og gangstere – for 
svartarbeid, sosial dumping, utenlandsk arbeidskraft på 
elendige betingelser – når det samtidig mangler politisk 
vilje til å holde orden. 

– Merkelig nok var Arbeiderpartiet først ute med å til-
late midlertidige ansettelser. Husk også at i 1987 brukte 
idiotene i regjeringa byggebransjen til å kjøle ned økono-
mien, noe som knakk ryggen på store deler av næringa, 
jævlig mye flinke folk måtte slutte, jeg gikk sjøl arbeidsle-
dig en tid; ja, bransjen har egentlig aldri kommi seg etter 
det – og så liberaliserer’øm istedenfor å styre!

– Den store stygge ulven er bemanningsfirmaene?
– Det er én a røm…

Han trekker pusten: 
– Sakte, men sikkert får jo politikera øya opp for det 

som skjer. Og nå prater alle om å gjøre noe, men det gjen-
står å se om det blir noe ut av det – det er egentlig ikke 
noe politisk parti som kan skryte av seg sjøl i denne saken.

På utpust:
– Både reform 94 og kunnskapsløftet falt dårlig ut for 

yrkesfag. Billig utenlandsk arbeidskraft, eksplosiv øk-
ning av svart arbeid, holdningsendring i samfunnet som 
applauderer store profitter ved kortvarige investeringer 
istedenfor avansert praktisk arbeid. Arbeid gir mindre og 
mindre kapital i forhold til børs og eiendom.  Alt dette har 
lagd en håpløs situasjon for yrkesfag.  

– Det er valg te høsten?
– Ja da, og jeg håper selvfølgelig at rørleggern vinner, 

ja, jeg gjør jo det.

DET NÆRMER SEG EN AVRUNDING.  Jeg børster mer flass 
av skuldrene og blir stående og se på elevene som ufor-
trødent jobber videre med oppgavene sine. Mange av dem 
har med seg eget verktøy, til dels utsøkt merkevare. Og 
den fineste verktøyskista har Magnus Berstad, den har 
han fått av firmaet der han er lærling.

Også Magnus har akademikerforeldre, sønn av en over-
lege og en kirurg. Og jeg begynner å lure på om det som 
er igjen av fornuft i det rare landet er blitt noe så rart som 
klasseløs. Kort sagt: Er jeg bare ør av all hamringa, eller er 
noe i ferd med å skje?

Siste ord må likevel bli: Rubank.
Det fineste ordet jeg har hørt i dag. 
Ved siden av Risseku. G

vghelg@vg.no

VERDENS GANG AKTUELT

«Jeg begynner å lure på om det  
som er igjen av fornut i det rare 
landet er blitt noe så rart som 
klasseløs. Kort sagt: Er jeg bare 
ør av all hamringa, eller er  
noe i ferd med å skje?»

MAGNUS HAGEN: Det som ikke er i lodd og vater, detter ned.


